AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 D'ABRIL DE
2016.

A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:25 hores del dia 7 d'abril de 2016, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Dolors Quer Puntil ,
Joaquim Pastoret Lladó, Josep Ferrer Serra, Pilar Bosch Bech, Jose Carlos Vaello Ordis i
Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinades l’ actes de les sessions de data 3 i 17 de març de 2016, són aprovades per
unanimitat dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
2.1.- Ofici de l'oficina del cens electoral comunicant el numero d'electors a 1 de febrer de 2016
2.2.- Ofici del Consell Comarcal comunicant el resum dels serveis de l'àrea de medi ambient a
l'ajuntament de Garrigàs.
2.3.- Ofici de l'ajuntament de Sant Mori comunicant l'inici de l'expedient de delimitació de terme
municipal.
2.4.- Ofici de l'INE comunicant la xifra de població a 1 de gener de 2016.
3.- Aprovació de despeses.

3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
12.568,25€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.

3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 326,12€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.

4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa a la
taxa de tractament de residus, corresponent al mes de febrer de 2016, s’acorda donarli conformitat.
4.2.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relativa al 1er
trimestre del servei de recollida d'animals abandonats, corresponent al segon
semestre de l'any 2015, s’acorda donar-li conformitat.
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5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.

De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la
relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des de l'última sessió ordinària i
plenària, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d'alcaldia num. 10/2016, d'incoació de procediment d' adjudicació de les obres de
construcció de la II fase de l' edifici sociocultural
Decret d'alcaldia num. 11/2016, d' aprovació del marc pressupostari a mig termini per a tres
exercici 2017 a 2019.
Decret d'alcaldia num. 12/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 16/15
Decret d'alcaldia num. 13/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 18/15
Decret d'alcaldia num. 14/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 20/15
Decret d'alcaldia num. 15/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 22/15
Decret d'alcaldia num. 16/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 23/15
Decret d'alcaldia num. 17/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 25/15
Decret d'alcaldia num. 18/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 27/15
Decret d'alcaldia num. 19/2016, declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 4/16
Decret d'alcaldia num. 20/2016, d'autorització d'un pagament de 200€ a la ZER EMPORDA.
Decret d'alcaldia num. 21/2016, d'autorització del pas de la prova esportiva hipica "Raid Hipic
Internacional", els dies 13 i 14 de maig de 2016.
Decret d'alcaldia num. 22/2016, d'autorització d'ocupació de via publica al C/ Ronda Marinada
de Tonya.
Decret d'alcaldia num. 23/2016 declaració de d'arxiu de l'expedient d'obra num 2/13.
Decret d'alcaldia num. 24/2016, de prendre coneixement de a comunicació prèvia d'obres sota
el numero d'expedient 5/16.
Decret d'alcaldia num. 25/2016, d'aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació de
2015.
Decret d'alcaldia num. 26/2016, d'aprovació de l'eliminació de documents d'arxius definitiu.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS

Decret d'alcaldia num 27/2016, de conformitat amb el control de l'activitat ambiental
recreativa de les instal·lacions d'AREAS SA , a l'Àrea de l'Empordà de l'AP7, direcció
nord.
El Ple es dona per assabentat.
6.- Modificació de les retribucions per assistència dels càrrecs electes
D'acord amb el que preveu l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, correspon al ple de l'Ajuntament fixar les retribucions dels
càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació dels
mateixos, indemnitzacions i assistències així com les dels grups polítics sent aquesta
atribució una manifestació de la potestat d'autoorganització municipal reconeguda en
l'article 4.1.a) de la LRBRL.
En aquest marc l'Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de juny de 2015, va establir el
règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 30 euros/sessió.
2. Comissions Informatives, 30 euros/sessió.
3. Comissió Especial de Comptes, 30 euros/sessió.
4. Altres òrgans col·legiats, 30 euros/sessió.
5. Per assistència a reunions relatives a la dedicació al càrrec de cap d’àrea,
dins i fora del municipi, 10€/hora
No obstant, avui, és criteri d'aquest equip de govern modificar l'acord del Ple de data
18 de juny de 2015 a què s'ha fet referència reduint les retribucions per assistència a
les que es detallen a continuació:
1. Ple, 30 euros/sessió.
2. Per assistència a reunions relatives a la dedicació al càrrec de cap d’àrea,
dins i fora del municipi, 10€/hora
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 30 euros/sessió.
2. Per assistència a reunions relatives a la dedicació al càrrec de cap d’àrea,
dins i fora del municipi, 10€/hora
Aquestes assignacions són independents de les despeses de dietes i desplaçament que
comporti l’exercici de la regidoria i que es fixen:
- Desplaçament : 0,20€/kilòmetre
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- Dietes: s’abonaran les despeses de pàrking, dinars i demés que requereix
l’acte.
Segon.- L'acord de Ple serà objecte de publicació íntegra al BOP i Tauler Municipal
7.- Ajuts socials
7.1.- Vist l’escrit de Lourdes Teixidor Garrido, comunicant el naixement del seu fill ROGER
GONZALEZ TEIXIDOR nascut a Garrigàs el dia 22 de març de 2016 i inscrit al Registre civil de
Garrigàs Tom 21 foli 51
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 3 de desembre de 2015 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que el sol·licitant és veí de Garrigàs empadronat al municipi amb una antiguitat d'
almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada: certificat de naixement expedit pel Registre Civil de Garrigàs,
certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més d'un any de
residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del contracte de lloguer
de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del DNI del sol.licitant.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar a Lourdes Teixidor Garrido, una subvenció de 600€ pel naixement de fill
ROGER GONZALEZ TEIXIDOR nascut a Garrigàs el dia 22 de març de 2016 i inscrita al Registre
civil de Garrigàs Tom 21 foli 51.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
7.2.- Vist l’escrit del Sr. Miquel Serra Vidal comunicant la defunció de la seva mare, Mercè
Vidal Ros, el dia 23 de març de 2016.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió plenària de data 3 de desembre de 2015 va aprovar
la convocatòria i les Bases de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
Atès que la Sra. Mercé Serra Vidal era veïna de Garrigàs i estava empadronat al municipi amb
una antiguitat d’ almenys un any des de la sol·licitud.
Vista la documentació aportada consistent en: el certificat d'empadronament del difunt amb
una antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia del DNI
del sol·licitant.
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Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Atorgar al Sr. Miquel Serra Vidal una subvenció de 600€ per la defunció de la Sra.
Mercè Serra Vidal.
Segon.- Fer el càrrec de la despesa a la partida del Pressuposat general de la Corporació per
l’exercici 2016.
8.- Aprovació del Reglament de la I Marxa del Garrí.

La Comissió de Joves de Garrigàs i Ajuntament de Garrigas organitzen, aquest diumenge dia
17 d'abril de 2016, la primera edició de la Marxa del Garrí. Es tracta d'una cursa que es pot fer
corrent o caminant i que comptarà amb dos recorreguts, de 6 i de 13 km que transcorren pel
terme municipal.
Ates que aquest esdeveniment comporta una afluència important de participants, caldrà
reglamentar mitjança un document unes normes per regular totes les activitats dels
participants i l'organització per a assegurar el bon desenvolupament i prevenir conflictes que
es puguin originar entre ambdues parts.
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar el Reglament de la I Marxa del Garrí, en la manera en que es transcriu:
1.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1.1. La marxa popular és oberta a tothom, sense distinció de categoria, sexe o edat; és també
no competitiva, on no hi ha classificacions oficials ni premis. Els seus principals objectius són:
-Aconseguir una marxa on tothom es senti a gust i hi pugui participar lliurement a la seva
manera i on el que prevalgui sigui la participació i no la competició.
-Donar a conèixer el nostre municipi i els seus voltants.
-Els menors de 16 anys estan obligats a venir acompanyats d’un adult, o presentar
l’autorització corresponent.
2.- HORARIS
2.1. La prova es celebrarà el dia 17 d’abril de 2016.
2.2. Inici de les preinscripcions i pagament a les 8.30h, inici de la marxa a les 9h, al centre cívic
de Garrigàs.
2.3. L’arribada serà al mateix centre cívic.
2.4. El temps màxim per completar-la és fins les 13h.
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3.- INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE DORSALS
3.1. Les inscripcions anticipades (fins 10/04/2016) es realitzaran a:
-e-mail: comijovesgarrigas@gmail.com
-Telèfon: Whatsapp: 660605060
-Facebook:
3.2. El preu de la inscripció per a adults és de 10€ i per a infants de 5€, el preu de la
preinscripció per adults és de 8€ i per a infants de 4€.
3.3. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa.
3.4 L’horari d’inscripció el mateix dia de la marxa serà a partir de les 8:30h a 9:30h.
3.5. Un cop finalitzada caldrà conservar el dorsal per poder gaudir de la botifarrada.
3.6. No es tornarà l’ import de la inscripció si la no participació del corredor no és per causes
imputables a l’organització.
4.- RECORREGUT
4.1. La marxa constarà de 2 recorreguts, una de 6 quilòmetres i l’altra de 13 quilòmetres,
degudament senyalitzat amb cintes blanc-i-vermelles i marques de guix a terra.
4.2. La major part del recorregut transcorrerà per pista.
4.3. En els punts d’asfalt, els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones i en les
cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per
extremar les precaucions abans de creuar la calçada, si bé l’organització intentarà tenir
controlats aquests punts.
4.4. És obligatori seguir l’itinerari marcat.
4.5. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri
necessàries, així com retardar l’horari previst de la marxa.
4.6. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill i
per raons meteorològiques.
4.7. Està permès córrer amb animals que vagin lligats.
5.- RETIRADES I EMERGÈNCIES
5.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més
pròxim qualsevol tipus d’accident.
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5.2. Si un corredor es fa mal o es troba indisposat, els altres corredors estan obligats a parar-se
per socorre’l i prestar-li ajuda.
5.3. És recomanable tenir gravat aquest telèfon a l’agenda per poder-hi trucar en cas
d’emergència en zona de cobertura: 628 82 12 36.
5.4. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.
5.5. L’organització disposarà d’un servei motoritzat per prestar ajuda als corredors que ho
necessitin.
6.- AVITUALLAMENTS
6.1. Aproximadament a la meitat del recorregut hi trobareu els avituallaments amb aigua i
fruita.
6.2. A l’arribada hi haurà esmorzar pels tots els corredors (botifarra, pa i aigua.)
7.- ASSEGURANÇA
7.1. L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus
acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i desprès de la curs.
7.2. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança
de responsabilitat civil i disposa de serveis d’urgència adients.
8.- PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT
8.1. Tots els participants es comprometen a dipositar totes les deixalles a les corresponents
bosses situades a diferents punts de control i a no malmetre de qualsevol manera l’entorn.
8.2. Es tracta d’una activitat que té un recorregut en entorns naturals. Sigueu respectuosos
amb l’entorn, tots ho agrairem.
9.- DRET A L’IMATGE
9.1. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització, i sense límit temporal, el dret a
reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o foto.
9.2. Les dades de cada participant seran incorporades a un fitxer de la Comissió de Joves de
Garrigàs creat amb finalitats d’organització d’activitats esportives i/o de lleure i enviament
d’informació.
9.3. En completar l’ inscripció, entenem que us considereu suficientment informats d’aquest
tractament i que accepteu aquestes condicions.
Segon.- Fer publicitat del Reglament a la pagina web de l'ajuntament.
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9.- Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el marc pressupostari 2017-2019

INFORME DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ
Identificació de l’expedient
Informe relatiu a l’elaboració dels plans pressupostaris a mig termini 2017-2019 (marc
pressupostari), amb caràcter no preceptiu.
Fets
L’Ajuntament de Garrigàs ha elaborat els plans pressupostaris (marc pressupostari) de
conformitat amb Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), amb un horitzó temporal de tres anys que permet fer compatible
l’execució dels pressupostos del període, amb el principi d’anualitat pel qual es regeix la seva
aprovació i execució anual; garantint alhora una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat, la regla de la despesa i l’objectiu del deute.
Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses han de tenir en compte tant la
seva evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat on es tipifiquen una sèrie de
mesures sobre les que s'hauran de quantificar el seu impacte i el seu criteri d'adopció.
La situació de l'economia actual, afecta de manera directa i indirecta al finançament d'aquest
Ajuntament, i com a conseqüència a la seva capacitat d'actuació en els propers anys. Per això
les projeccions d'ingressos i despeses, quant a la seva evolució tendencial, s'han de plantejar
des de l'austeritat i control de la despesa que ens permetin ser més eficients d'acord amb les
polítiques econòmiques actuals.
En les projeccions de despeses les mesures que deriven de modificacions de polítiques, cal
tenir en compte l'aplicació de la regla de despesa.
D'acord amb l'article 15.5 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, li correspon al
Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres fixar en el primer semestre de l’any, el límit
de despesa no financera d’acord amb la taxa de referència de creixement del Producte Interior
Brut de mig termini de l'economia espanyola.
Segons l'últim acord del Consell de Ministres, de 10 de juliol de 2015, s'estima per al període
2016-2018 com a límit el 1,8; 2,2 i 2,6 respectivament, no es disposa d’informació sobre el límit
de variació previst en el 2019, pel que fins que no es conegui, tal com indica el Ministeri
d’Hisenda i Administracions públiques, s’ha d’aplicat la taxa de l’últim any del període
disponible, es a dir 2,6.
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Aquestes projeccions han d'anar acompanyades de l'efecte que sobre aquestes tindran les
mesures pressupostàries previstes per al període 2017-2019, i que poden classificar-se en
mesures de l'Estat de Despeses, i mesures de l'Estat d'Ingressos.
La Subdirecció General d’Estudis i Finançament Local va aclarir que l’òrgan competent per a
l’aprovació del marc pressupostari a mig termini no es preceptivament el Ple, però si no
l’aprova aquest òrgan es considera necessari que se’n doni compte. Per tant el marc
pressupostari a mig termini pot ser aprovat per decret i s'ha de remetre per l'entitat local al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica.
En un document annex es relacionen, els ingressos i despeses del període 2017-2019, partint
de la previsió dels drets reconeguts i obligacions reconegudes de l’exercici 2016.
Fonaments de Dret
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), estableix que les Administracions Públiques elaboraran els marcs
pressupostaris a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals
i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. Els
marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la
seva evolució tendencial.
c)

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i
despeses.

L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris a mig termini
en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
No s’ha introduït cap import en el formulari amb dades de passius contingents al no tenir
previst, en cap d’aquests exercicis, despeses que s’hagin de pagar si es produeix una
determinada situació i que la seva obligació no estigui reconeguda.
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CONCLUSIONS
Per tot això, vist els plans pressupostaris a mig termini 2017-2019 (marc pressupostari)
elaborat per aquesta entitat local, l’informo favorablement.
Garrigàs, 7 de març de 2016
La secretària interventora,
Olga Serrats Juanola
INGRESSOS
PREVISIO DRN PRESSUPOSTOS
Eco.

Descripció

11200 IBI RUSTEGA

2016

2017

2018

2019

4.000,00

4.122,04

4.266,46

4.416,46

11300 IBI URBANA

95.200,00

96.300,00

97.900,00

99.000,00

IMPOST VEHICLES DE TRACCIO
11500 MECANICA

28.000,00

28.900,00

29.900,00

31.000,00

9.000,00

9.000,00

9.500,00

9.500,00

13000 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

12.000,00

12.000,00

12.000,00

13.000,00

IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL. I
29000 OBRES

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

375,00

400,00

400,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

23.000,00

30900 TAXA CEMENTIRI

900,00

900,00

900,00

900,00

32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES

600,00

600,00

600,00

600,00

LLICENCIES OBERTURA
32101 ESTABLIMENTS

200,00

200,00

200,00

200,00

32200 LLICENCIES 1A. OCUPACIO

120,00

120,00

120,00

120,00

32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

100,00

100,00

100,00

100,00

90,05

90,05

90,05

90,05

TAXA OCUPACIO SOL, SUBSOL I
33200 VOLADA

8.000,00

8.000,00

8.500,00

8.500,00

39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

IMPOST INCREMENT VALOR DELS
11600 TERRENYS

30001 DRETS CONNEXIONS
30100 TAXA CLAVEGUERAM I CANALS
SERVEI RECOLLIDA
30200 ESCOMBRARIES

32900 LLICENCIES PARCEL.LACIO
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39300 INTERESSOS DE DEMORA

800,00

800,00

800,00

800,00

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

39901 CASAL D'ESTIU

3.000,00

3.000,00

4.500,00

4.500,00

39902 PISCINA MUNICIPAL

3.000,00

4.000,00

4.500,00

4.500,00

51.786,67

52.000,00

53.000,00

54.500,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

45081 PUOSC MANTENIMENT

18.614,42

18.614,42

0,00

0,00

DIPUTACIO DE GIRONA,
46101 SUBVENCIONS

30.000,00

30.000,00

35.000,00

35.000,00

APORTACIONS PARTICULARS I
48000 EMPRESES

1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

52000 INTERESSOS BANCARIS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

800,00

1.000,00

1.000,00

1.100,00

307.886,14

313.446,51

PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE
42000 L'ESTAT.
45080 SUBV.GENERALITAT

55000 CANON CONCESSIO PRODAISA
INGRESSOS CORRENTS CAP 1 A 5

75080 PUOSC 2016
INGRESSOS DE CAPITAL CAP. 7

306.576,51 313.526,51

70.000,00
70.000,00

0,00

0,00

0,00

91300 prestec inversions

0,00

INGRESSOS FINANCERS CAP.9

TOTALS

0,00

377.886,14

313.446,51

0,00

306.576,51 313.526,51

DESPESES
PREVISIO ORN PRESSUPOSTOS
Pro.

Eco.

Descripció

2016

2017

2018

2019

920 12000 PERSONAL FUNCIONARI

9.044,98

9.044,98

9.044,98

9.044,98

920 12006 TRIENIS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

920 12100 COMPLEMENT DESTI

4.245,00

4.245,00

4.245,00

4.245,00

920 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC

8.060,64

8.060,64

8.060,64

8.060,64

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
920 12103 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

3.529,68

3.529,68

3.529,68

3.529,68

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

2.052,84

2.052,84

2.052,84

2.052,84

155,28

155,28

155,28

155,28

17.208,59

17.208,59

17.208,59

17.208,59

1531 21000 MANTENIMENT CAMINS

10.000,00

10.000,00

8.000,00

9.900,00

MANTENIMENT
920 21000 INFRAESTRUCTURES

5.000,00

10.000,00

6.000,00

7.000,00

164 21000 MANTENIMENT CEMENTIRI

4.000,00

4.200,00

4.300,00

4.300,00

171 21000 MANTENIMENT ZONES VERDES

9.000,00

9.100,00

8.000,00

8.500,00

163 21000 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES

9.000,00

9.100,00

9.100,00

9.200,00

160 21000 MANTENIMENT CLAVEGUERAM

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

312 21200 MANTENIMENT DISPENSARI

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

13.200,00

13.300,00

13.300,00

13.400,00

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA
920 21300 Y UTILLA.

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

920 21600 MANTENIMENT INFORMATIC

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

920 22000 MATERIAL OFICINA

2.259,63

2.300,00

2.300,00

2.500,00

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I
920 22001 ALTRES PUBLICACIONS.

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ENERGIA ELÈCTRICA 165 22100 ENLLUMENAT

12.000,00

12.200,00

12.300,00

12.400,00

920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - EDIFICIS

15.000,00

15.200,00

15.300,00

15.400,00

920 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

5.000,00

5.100,00

5.100,00

5.150,00

300,00

300,00

300,00

300,00

920 22400 ASSEGURANCES

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I
920 22601 REPRESENTATIVES.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

FESTES POPULARS I ACTES
338 22609 CULTURALS

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

337 22611 CASAL D'ESTIU

5.200,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

920 13000 PERSONAL LABORAL
920 15000 PRODUCTIVITAT
920 15100 GRATIFICACIONS
920 16000 SEGURETAT SOCIAL.

342 21201 MANTENIMENT PISCINA

920 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.
920 22200 TELEFONIQUES
920 22300 DESPESES DE TRANSPORTS

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
NETEJA DEPENDENCIES
162 22700 MUNICIPALS

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

17.100,00

17.200,00

17.300,00

17.400,00

9.100,00

9.200,00

9.300,00

9.400,00

23.500,00

24.000,00

23.000,00

23.500,00

4.000,00

4.100,00

4.200,00

4.300,00

800,00

800,00

800,00

800,00

920 22711 ACTIVITATS GENT GRAN

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

920 22712 ACTIVITATS PER A JOVES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ACTIVITATS PROMOCIO
920 22713 ECONOMICA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

DIETES I DESPLAÇAMENTS
912 23000 CÀRRECS

11.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

DIETES I DESPLAÇAMENTS
920 23120 PERSONAL

500,00

500,00

500,00

500,00

200,00

220,00

250,00

250,00

4.200,00

4.300,00

4.400,00

4.500,00

75,50

75,50

75,50

75,50

922 46601 ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS

154,00

154,00

154,00

154,00

922 46602 LOCALRET

100,00

100,00

100,00

100,00

922 46603 CILMA

100,00

100,00

100,00

100,00

920 48900 ALTRES SUBVENCIONS

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

SUBVENCIONS PER NAIXEMENTS I
920 48901 ENTERRAMENTS

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

920 48902 AJUTS SOCIALS

200,00

200,00

200,00

200,00

920 48903 CEIP GARRIGAS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

920 48906 SUBVENCIO ADF

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1621 22700 RECOLLIDA ESCOMBRARIES
1623 22700 TRACTAMENT ABOCADOR
920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR
932 22708 DE L'ENTITAT.
920 22710 TALLER DE MEMORIA

11 34900 COMISIONS BANCARIES
TRANSFERENCIES CONSELL
312 46500 COMARCAL
ASSOCIACIO MUNICIPIS
922 46600 INDEPENDENCIA

SUBVENCIO FIRA BOTIFARRA DE
920 48904 PEROL
920 48905 SUBVENCIO ASSOCIACIO FESTES
920 48907
SUBVENCIO PINTURA FAÇANES I

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ALTRES
DESPESES CORRENTS CAP 1 A 5

459 60900 INVERSIONS GENERALS
459 60901 PUOSC 2016
DESPESES DE CAPITAL CAP. 6

TOTALS

293.886,14

300.946,51

4.000,00

12.500,00

13.000,00

15.000,00

84.000,00

12.500,00

13.000,00

15.000,00

377.886,14

313.446,51

80.000,00

ESTABILITAT PRESSUP 2016-2019

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

CAP.1 A 7 INGRESSOS

377.886,14

CAP.1 A 7 DESPESES

377.886,14

CAP.1 A 7 INGRESSOS

313.446,51

CAP.1 A 7 DESPESES

313.446,51

CAP.1 A 7 INGRESSOS

306.576,51

CAP.1 A 7 DESPESES

306.576,51

CAP.1 A 7 INGRESSOS

313.526,51

CAP.1 A 7 DESPESES

313.526,51

ANIVELLAMENT PRESSUP 2016-2019

ANY 2016

293.576,51 298.526,51

CAP 1 A 5 INGRESSOS

307.886,14

CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

293.886,14

306.576,51 313.526,51

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

CAP 1 A 5 INGRESSOS

313.446,51

CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

300.946,51

CAP 1 A 5 INGRESSOS

306.576,51

CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

293.576,51

CAP 1 A 5 INGRESSOS

313.526,51

CAP 1 A 5 + 9 DESPESES

298.526,51

PREVISIÓ ENDEUTAMENT 2016-2019

a 31/12/16 a 31/12/17 a 31/12/18

a 31/12/19

Sense préstecs

0,00

0,00

0,00

0,00

totals

0,00

0,00

0,00

0,00

a curt

0,00

0,00

0,00

0,00

a llarg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compliment de la regla de despesa any 2017:

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE n-1
Any n-1
Previsió Liquidació
2016

255.971,72

DESPESA MÀXIMA
COMPUTBALE ANY n
DEFINITIVA

TOTAL DESPESA
COMPUTBALE ANY n

Import Any n-1 *
2,2%

Pressupost 2017

261.603,10

261.532,09

COMPLIMENT REGLA DE DESPESA
PRESSUPOST ANY n

COMPLEIX

71,01

NO COMPLEIX

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Compliment de la regla de despesa any 2018:

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE n-1
Any n-1
Previsió Liquidació
(pressupost 2017)

DESPESA MÀXIMA
COMPUTBALE ANY n
DEFINITIVA

TOTAL DESPESA
COMPUTBALE ANY n

Import Any n-1 *
2,6%

Pressupost 2018

261.532,09

268.331,92

268.276,51

COMPLIMENT REGLA DE DESPESA
PRESSUPOST ANY n

COMPLEIX

NO COMPLEIX

55,41

Compliment de la regla de despesa any 2019:

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE n-1
Any n-1
Previsió Liquidació
(pressupost 2018)

DESPESA MÀXIMA
COMPUTBALE ANY n
DEFINITIVA

TOTAL DESPESA
COMPUTBALE ANY n

Import Any n-1 *
2,6%

Pressupost 2019

268.276,51

275.251,70

275.226,51

COMPLIMENT REGLA DE DESPESA
PRESSUPOST ANY n

COMPLEIX

NO COMPLEIX

25,19

10.- Aprovació, si s’escau, del l’expedient de contractació de les obres de construcció de
la II Fase de l’Edifici Sociocultural.
Aquest Ajuntament té inclòs dins el programa del PUOSC 2016 de la
Diputació de Girona, la construcció de la II Fase de l'Edifici soci cultura, situat al C/
Gran, 26, consistent en la finalització de les obres interiors de la segona planta de
l'edifici.
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, s’incorpora a aquest expedient de
contractació.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Atesa la característica de l’obra i el seu import (105.938,68€) es considera
com a procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
Atès que en data 6 d'abril de 2016 es va certificat d'existència de crèdit
pressupostari.
Atès que en data 1 de març de 2016 la Secretaria va emetre Informe sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Examinada la documentació que acompanya l'expedient, atès l’Informe de
Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s'acorda per unanimitat dels
memebres del Ple

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a la construcció de la II Fase de l'Edifici soci cultura, situat al C/ Gran,
26, consistent en la finalització de les obres interiors de la segona planta de l'edifici.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 105.938,68 euros, la despesa que per a
aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida
459/60901 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament
per a l’exercici 2016.

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
contracte d’obres de la construcció de la II Fase de l'Edifici soci cultura, situat al C/
Gran, 26, consistent en la finalització de les obres interiors de la segona planta de
l'edifici.

QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
JEÑUS SL, Figueres
Construtop Emporda SLU, Figueres
José Luis Cabrera Sánchez, Garrigàs
Miqueló Ramió, SLU, Banyoles
Agustí, obres i muntatges industrials, SLU Banyoles

AJUNTAMENT DE GARRIGAS
Emponata S.L., Figueres
Construccions Busquets Sitjà, SL

Vilobí d'Onyar

Construccions Pujol, SA, Vilobí d'Onyar
Argon Informática SA, Figueres
Obres Pirenaiques, SL,

El Far d'Empordà

11.- Assumptes urgents.
No hi ha assumptes urgents a tractar
12 .- Precs i Preguntes.

L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes, manifestants
el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 21:55
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el dia……………....... ha
quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

